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Introdução:
    Esta coleção se presta a  ajudar nossas 
conversas e ações de mudanças que nossa 
sociedade necessita.
      Se sujeita a criticas, a alterações conforme as 
necessidades e condições de cada um.
     Propostas e Práticas são fundamentadas em 
nossas experiências nesses quase dois séculos de 
anarquismo em todo o mundo.
      Desenvolvendo a luta através da autogestão, 
ação direta e socialismo libertário contra a 
opressão e exploração.
   Não se limitam ao período eleitoral. Não 
pregamos o voto  nulo como  protesto, mas como
uma conduta ética e moral de cidadania para 
transformação social. A política será mudada 
através da população explorada e oprimida nas 
ruas, nas escolas, nas fábricas, nas universidades, 
nas casas em luta por justiça e liberdade!
      



SOCIALISMO
LIBERTÁRIO

Sobre socialismo libertário:

Sistema econômico e político segundo o 
qual a riqueza é social na sua origem e 
produção; deve ser social também no seu 
destino e administração. 

Sistema de sociedade, segundo o qual o 
fim deve ser o bem estar de cada um dos 
seus membros, solidariamente. O socialismo 
libertário não aceita a camisa de força  dos 
métodos autoritários, monopólios ou poder 
violento. A cada novo modo de ser, a sua 
forma; a cada fim, o seu método. 

O método, a forma do socialismo libertário 
é o anarquismo, o federalismo - não o falso 
federalismo de governos, do alto para baixo, 
mas ao contrário, a organização livre e 
espontânea, do simples para o composto, 
sob o impulso da solidariedade e das 
necessidades naturais e sociais - o individuo 
livre no grupo, o grupo autônomo na 
federação, a federação livre na 



Humanidade. 
O importante é salientar que o Socialismo 

Libertário constitui horizonte ilimitado e 
envolvente de um sistema social onde o 
homem livre em sociedade livre possa dar 
plena satisfação às suas necessidades 
humanos-sociais. 

O que confunde muita gente é a idéia 
restrita que se faz do socialismo libertário ou 
confundi-lo com qualquer grupo político e 
suas et iquetas, programando tudo, 
estipulando ou limitando. 

Qualquer partido político, na posse do 
Poder, pode programar e julga, com a força 
ou poder nas suas mãos, levar à prática 
quanto programatiza, mesmo que as 
realidades sociais o contrariem. Quanto ao 
Socialismo Libertário, tal não acontece, 
porque não dispõe de meios nem forca para 
o fazer e esse é, se assim se pode dizer, o seu 
programa. 

O Socialismo Libertário não concebe 
decretos, não legisla, porque além de 
incoerência seria inoperante e simplesmente 
ridículo. Socialismo é o modo de convívio 



pelo qual o homem e a sociedade se 
integram e se procuram numa harmônica 
cor re lação de deveres  e  d i re i tos  
interpenetrantes, produzindo a harmonia e 
saúde do corpo social.
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A CADA DOIS ANOS É A MESMA LADAINHA,

PROMETEM, PROMETEM E NADA.

MOSTRE SUA INSATISFAÇÃO,

VOTE NULO!

PARTICIPE DA POLÍTICA,NÃO ABRA MÃO DE SEU DIREITO!

1 2 31 2 3

4 5 64 5 6

7 8 97 8 9
  0

SE O DIREITO É 

UMA OBRIGAÇÃO,

VOTAR NULO É UM

DEVER! CONSULTE

SUA CONSCIÊNCIA!

(in)JUSTIÇA
ELEITORAL

BRANCO CORRIGE CONFIRMA

PARA VOTAR:

1- TECLE 0 QUANTAS VEZES FOR PRECISO ;

2-CONFIRME (tecla verde).

3- VOTO NULO  É PROTESTO, NÃO É PROPOSTA DE POLÍTICA

ALÉM DO VOTO!

FAÇA POLÍTICA SEM POLÍTICOS

NÃO SEJA UM NÚMERO, SEJA CIDADÃO

PARTICIPATIVO, NÃO UM DIGITO!

EXISTE POLÍTICA ALÉM DO VOTO!



Realização:
Fenikso Nigra
feniksonigra@yahoo.com.br
www.fenikso.rg3.net
http://espora.org/votonulo/

PUBLICAÇÃO DA
CAMPANHA VOTO NULO,
EXISTE POLÍTICA ALÉM DO VOTO.

“O bem mais valioso é a liberdade
Lutemos por ela com fé e valor,

levante a bandeira revolucionária
Que levará o povo à libertação”

Às Barricadas 

narquia
política sem estado
e sem partido


